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HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  

 

Số: 720/HVN-QHCC&HTSV 
Về việc tổ chức hội thảo trực tuyến 

“Hành trình khởi nghiệp từ Trung học phổ 

thông” và cuộc thi ý tưởng “Sáng tạo khởi 

nghiệp VNUA 2022” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THPT Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên 

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (trước đây là Trường Đại học Nông nghiệp 

I) được thành lập ngày 12 tháng 10 năm 1956. Trong 66 năm xây dựng và phát 

triển, Học viện đã đạt được nhiều thành tựu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, 

hợp tác quốc tế và cung cấp dịch vụ xã hội, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, hội 

nhập và phát triển đất nước. 

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước khuyến 

khích hoạt động khởi nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đặc biệt quan tâm 

đến công tác khởi nghiệp. Kể từ năm 2014 đến nay, khi khởi động chương trình 

khởi nghiệp tại Học viện đã thu hút hơn 2500 dự án khởi nghiệp từ hàng trăm trường 

đại học, cao đẳng, trường trung học phổ thông, các địa phương tham gia trong đó 

trên 50% số dự án là của sinh viên của Học viện. 

Nhằm ươm mầm, nuôi dưỡng ý tưởng, niềm đam mê khởi nghiệp ngay từ 

trung học phổ thông, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình hội 

thảo “Hành trình khởi nghiệp từ Trung học phổ thông” vào ngày 22 tháng 5 năm 

2022 bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom với sự tham gia của các diễn 

giả giàu kinh nghiệm khởi nghiệp trong nước và quốc tế. Bên cạnh hội thảo, Học 

viện tổ chức cuộc thi ý tưởng “Sáng tạo khởi nghiệp VNUA 2022” dành ưu tiên 

đặc biệt cho học sinh trường THPT để các em học sinh có thể tham gia, từ đó nâng 

cao kiến thức, có cơ hội đua tài, thử trí thông minh, sáng tạo với những phần thưởng 

hấp dẫn là các suất học bổng, những phần quà ý nghĩa. 

(Chi tiết xem tại phụ lục đính kèm) 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam kính mong Ban Giám hiệu Trường THPT 

Đức Hợp tham gia đồng hành cùng Học viện để thực hiện thành công hành trình 

khởi nghiệp cho học sinh. Kính mong Nhà trường phối hợp thực hiện một số nội 

dung sau đây: 

1. Tổng hợp, gửi danh sách lãnh đạo, giáo viên, phụ huynh học sinh và lựa 

chọn các em học sinh tiêu biểu, có khát vọng, hoài bão khởi nghiệp tham gia hội 

thảo trực tuyến “Hành trình khởi nghiệp từ Trung học phổ thông” (mẫu 01) về 

Học viện qua email: vpk.cnsh@vnua.edu.vn trước 11h00 ngày 18/5/2022; 
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2. Triển khai cuộc thi ý tưởng “Sáng tạo khởi nghiệp VNUA 2022” tại trường 

THPT; gửi phiếu đăng ký dự thi (mẫu 02) để tham gia cuộc thi tới giáo viên, phụ 

huynh học sinh, học sinh trong toàn trường; tổng hợp và lựa chọn ý tưởng xuất 

sắc nhất gửi về Ban Tổ chức cuộc thi qua email: khoinghiep@vnua.edu.vn hoặc 

nộp trực tiếp cho Ban tổ chức tại địa điểm phòng 101, Nhà Hành chính (Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam – Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) 

trước 11h00 ngày 12/5/2022. 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam kính mong nhận được sự quan tâm, phối 

hợp của Trường THPT Đức Hợp trong việc tổ chức hội thảo trực tuyến “Hành 

trình khởi nghiệp từ Trung học phổ thông” và cuộc thi ý tưởng “Sáng tạo khởi 

nghiệp VNUA 2022” dành cho học sinh các trường THPT. 

Mọi chi tiết xin liên hệ TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh - Phó trưởng khoa, khoa 

Công nghệ sinh học (Số điện thoại: 0968.210.990; email: 

ntthanh.bio@gmail.com) hoặc bà Nguyễn Lan Hương - Phó Giám đốc Trung tâm 

Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên (Số điện thoại: 0965.021.196; email: 

lanhuong@vnua.edu.vn). 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TTQHCC&HTSV. 
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PHỤ LỤC 

Thông tin tổ chức hội thảo trực tuyến “Hành trình khởi nghiệp từ Trung 

học phổ thông” và cuộc thi ý tưởng “Sáng tạo khởi nghiệp VNUA 2022” 

dành cho học sinh trung học phổ thông 

(Kèm theo Công văn số 720/HVN-QHCC&HTSV ngày 27 tháng 4 năm 2022) 
 

I. CUỘC THI Ý TƯỞNG “SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP VNUA 2022” 

1. Đối tượng dự thi 

- Học sinh các trường trung học phổ thông. 

Ghi chú: Mỗi thí sinh có thể đăng kí nhiều ý tưởng khởi nghiệp. 

2. Thời gian, địa điểm 

  - Thời gian tổ chức: từ 25 tháng 4 năm 2022. 

- Địa điểm tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

3. Lĩnh vực dự thi 

Các ý tưởng khởi nghiệp tham gia cuộc thi cần hướng đến mục tiêu đổi mới 

sáng tạo trong các lĩnh vực phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội phù hợp với thời 

đại công nghệ 4.0.  

Các lĩnh vực của cuộc thi bao gồm: 

1. Nông, lâm, ngư nghiệp; 

2. Thú y, Chăn nuôi thú y 

3. Công nghệ sinh học, công nghệ 

thực phẩm; 

4. Khoa học, công nghệ; 

5. Công nghiệp, chế tạo sản phẩm; 

6. Giáo dục, y tế; 

7. Dịch vụ, du lịch, lao động, việc làm; 

8. Tài chính, ngân hàng; 

9. Kinh doanh tạo tác động xã hội; 

10. Môi trường, ứng phó với biến đổi khí 

hậu; 

11. Các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh 

khác. 

4. Cách thức tổ chức 

a) Vòng 1: Tuyển chọn ý tưởng xuất sắc 

- Thời gian: từ 25/4/2022 đến 12/5/2022 

- Hình thức tham gia: Thí sinh nộp “Phiếu đăng ký ý tưởng khởi nghiệp” 

(mẫu 02) của mình (có xác nhận của trường THPT) tới Ban tổ chức trước 11h00 

ngày 12/5/2022 bằng các cách sau:  

+ Gửi file scan “Phiếu đăng ký ý tưởng khởi nghiệp” tới Ban tổ chức qua 

địa chỉ email: khoinghiep@vnua.edu.vn) 

+ Nộp trực tiếp “Phiếu đăng ký ý tưởng khởi nghiệp” cho Ban tổ chức tại 

địa điểm phòng 101, Nhà Hành chính (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

- Kết thúc thời gian tuyển chọn ý tưởng, Ban giám khảo đánh giá và công 

bố 20 ý tưởng dự án xuất sắc của cuộc thi trên website và fanpage chính thức của 

Học viện trước 11h00 ngày 17/5/2022. 
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b) Vòng 2: Lựa chọn ý tưởng xuất sắc nhất 

Ban giám khảo tổ chức cho 20 thí sinh/đội thi có ý tưởng xuất sắc nhất 

thuyết trình ý tưởng của mình bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom. 

Thời gian dự kiến tổ chức vòng 2: ngày 19/5/2022. 

Ban giám khảo chấm điểm và lựa chọn ra các ý tưởng xuất sắc nhất để tiến 

hành trao giải với cơ cấu giải thưởng như sau: 

STT Các loại giải Số lượng giải Giá trị mỗi giải (đồng) 

1  Giải Nhất 01 5.000.000 

2  Giải Nhì 01 3.000.000 

3  Giải Ba 02 2.000.000 

4  Giải Khuyến khích 16 1.000.000 

 Mỗi giải thưởng kèm theo Giấy khen của Giám đốc Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam. 

c) Vòng 3: Phát triển, hoàn thiện và triển khai ý tưởng xuất sắc nhất 

Tác giả của 20 ý tưởng xuất sắc được trao giải tại vòng 2, nếu trở thành tân 

sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa 67 sẽ được tham gia xét chọn 

giải thưởng trị giá từ 30 đến 50 triệu đồng để hỗ trợ tác giả của ý tưởng sẽ phát 

triển, hoàn thiện và triển khai ý tưởng dự án khởi nghiệp của tác giả. 

Tổng giá trị giải thưởng ở vòng 3 tối đa lên tới 1.000.000.000 đồng (một tỷ 

đồng). 

5. Giải thưởng dành cho lãnh đạo trường trung học phổ thông 

* Tiêu chí xét chọn giải thưởng: 

+ Trường trung học phổ thông có số lượng thí sinh tham gia nộp ý tưởng 

dự thi nhiều nhất (trọng số xét chọn 40%); 

+ Trường trung học phổ thông có số lượng thí sinh đạt giải ý tưởng xuất 

sắc nhất nhiều nhất (trọng số xét chọn 40%); 

+ Trường trung học phổ thông có số lượng thí sinh gửi các ý tưởng tới Ban 

Tổ chức sớm nhất (trọng số xét chọn 20%). 

* Cơ cấu giải thưởng như sau: 

STT Các loại giải Số lượng giải Giá trị mỗi giải (đồng) 

1  Giải Nhất 01 10.000.000 

2  Giải Nhì 02 5.000.000 

3  Giải Ba 03 3.000.000 

- Mỗi giải thưởng kèm theo Giấy chứng nhận của Giám đốc Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam. 

- Giải thưởng sẽ được trao cho Hiệu trưởng hoặc người được Hiệu trưởng 

ủy quyền triển khai cuộc thi vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai 

cuộc thi “Sáng tạo khởi nghiệp VNUA 2022”. 
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6. Thời gian, hình thức trao giải 

- Thời gian: ngày 22 tháng 5 năm 2022 

 - Hình thức: online trên nền tảng ứng dụng Zoom 

 - Tác giả của ý tưởng đạt giải tại vòng 2 và giải thưởng dành cho lãnh đạo 

trường THPT sẽ được trao tại hội thảo trực tuyến “Hành trình khởi nghiệp từ 

Trung học phổ thông”. 

II. HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP TỪ 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” 

1. Thời gian tổ chức 

Từ 07h30-11h30 ngày 22 tháng 5 năm 2022 

2. Hình thức tổ chức 

Online trên nền tảng ứng dụng Zoom 

3. Nội dung chính của hội thảo 

(1) Hành trình khởi nghiệp của cựu sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

(2) Khởi nghiệp của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

(3) Hành trình khởi nghiệp: Kinh nghiệm khởi nghiệp từ chuyên gia quốc tế 

4. Thành phần tham dự 

- Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; 

- Đại điện các cơ quan doanh nghiệp trong nước và quốc tế; 

- Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tại các địa phương; 

- Đại diện Ban Giám hiệu trường THPT; 

- Đại diện Đoàn Thanh niên trường THPT; 

- Đại diện hội phụ huynh của trường THPT; 

- Học sinh các trường THPT; 

- Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 

- Cán bộ, viên chức Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 

- Đại diện cựu sinh viên thành đạt của Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 

- Đại diện sinh viên quốc tế học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

5. Tiêu chí lựa chọn, quyền lợi của học sinh tham dự hội thảo 

a) Tiêu chí lựa chọn 

 - Học sinh có thành tích học tập tốt; 

 - Học sinh là cán bộ lớp (Bí thư, Lớp trưởng); 

 - Học sinh quan tâm hoặc đang tham gia xây dựng dự án hoặc ý tưởng khởi 

nghiệp của trường THPT. 

b) Quyền lợi của học sinh tham dự hội thảo 

 - Được cung cấp tài liệu về hội thảo; 
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 - Được giao lưu với các diễn giả giàu kinh nghiệm khởi nghiệp trong nước 

và quốc tế; 

 - Có cơ hội tham gia và nhận giải thưởng của cuộc thi “Tìm hiểu về Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam” tại chương trình hội thảo; 

 - Có cơ hội được nhận các suất học bổng của doanh nghiệp trao trực tiếp 

tại hội thảo. 

 Ghi chú: Trường THPT sẽ phổ biến thông tin về hội thảo đến học sinh lớp 

12 và tổ chức lựa chọn công khai các em học sinh tiêu biểu, xứng đáng để tham 

dự hội thảo. 

 


